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začala vydávat novou řadu studií, která bude tvořit samostatnou přílohu členského 
zpravodaje (Bull, ďlnform. Ass. Fr. LichénoL Mémoires) a bude prodejná 
samostatné.

Z A J Í M A V O S T I

Nové ulice v Brně pojmenované po botanicích
Na novém sídlišti Bmo-Medlánkv je v malém bloku domů obkrouženém ulicemi 

Podpérova a Jabloňová rovněž ulice Suzova (paralelné mezi ulicí Polívkovou a 
Broskvoňovou).

Mechorosty nedpjí pokoj žádnému substrátu
Indičtí bryologové nalezli v Himalájí ve výšce 2200 m odhozenou koženou botu 

porostlou souvislým společenstvem mechorostů sestávajícím z 11 druhů 
(Brachythecium cameratum, Bryum sp., CIaopodium pellucmerve, Cryptoleptodon 
flexuosus, Dktymodon recurvus, Fissidens bryoides, Frullania sp., Thuidium 
cymbifolium. Pohltá sp., Rkynchostegium vagans, Zygodon viridissimus). A ještě 
jednou z končin méně exotických. Německý bryolog pozoroval poblíž Kemptenu v 
Bavorsku tyto mechy na umělohmotné fólii starší silážní jámy: Bryum argenteum, B. 
bicolor, B. gemmiferum, B. caespiticium. Barbula unguiculata a Ceratodon purpureus. 
A konečně do třetice (všeho dobrého). Na Azorských ostrovech byla nalezena 
játrovka Lejeunea lamacerina, která osídlila dokonce otevřenou stranu odhozené 
plechovky od piva.

zs (dle Bryol. Times 19, 1983 & 70, 1992; Bryol. Rundbr. 15,1993)

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 15.4. 1994

Uvítáme příspěvky psané na počítači (NLQ) nebo psacím strojem s novou 
páskou a bez rukopisných oprav a dalších poznámek (z důvodů možnosti převodu 
textu na PC scannerem bez ručního přepisování). Nejvíce vítány jsou samozřejmé 
příspěvky na disketě (v T602, MS Word nebo ASCII file). Hlavní články prosíme s 
anglickým abstraktem. Redaktoři si vyhrazují právo na úpravu rukopisů, popř. 
kráceni
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